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SAMMENDRAG 
I forbindelse med graving av grøfter for nedleggelse av ny VA-ledning fra Ås kirkegård II til 

Norderås, registrerte Akershus fylkeskommune området ved sjakting i 2008. Det ble funnet seks 

kokegroper, et mulig stolpehull, et lag tolka som mulig kulturlag og tre udefinerte nedgravinger.  

 

Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgraving av kulturminnene i september 

2009. Totalt åtte sikre kokegroper og fire groper med ukjente funksjoner blei undersøkt og 

dokumentert. Sjaktene hadde stått åpne siden registreringa og strukturene var gjengrodd. Totalt blei 

et område på ca 250 m lengde og inntil 8 m bredde undersøkt. Radiologiske dateringer viser at 

kokegropene var i bruk i perioden førromersk jernalder-eldre romertid, ca 300 f.Kr. til ca 100 e.Kr., 

en større grop S-10 er datert til vikingtid-middelalder. 

 

Kokegropene kan trolig ses i sammenheng med enkelte av de mange gravminnene i nærområdet, 

muligens også relateres til en ikke påvist gårdsbebyggelse på den oppdyrka flata nord for 

lokaliteten, øst for tunet på Norderås. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

NORDERÅS (41/1), ÅS KOMMUNE, AKERSHUS  

CAND.PHILOL. GAUTE REITAN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen på Norderås var graving av grøfter 

for nedlegging av ny VA-ledning i en trasé fra Ås kirkegård II til bruksbygningen på 

gården Norderås (41/1) i Ås kommune. I samme trasé skulle det også legges kabel for 

bredbånd til forskningsmiljøet på Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) på 

Ås. UMB var tiltakshaver for prosjektet, samt grunneier i det berørte området.  

 

Akershus fylkeskommune (AFK) gjennomførte registrering i den berørte traseen på 

seinsommeren 2008. Dette for å undersøke om tiltaket ville komme i konflikt med 

automatisk freda kulturminner. Ulike nedgravinger (bl.a. kokegroper) tolka som 

automatisk freda kulturminner (id 117067) blei da påvist. For å kunne realisere 

tiltaket, måtte de påviste kulturminnene graves ut og dokumenteres først, i henhold til 

Kulturminneloven av 9. juni 1978 (Kml.). Dispensasjon fra fredning blei gitt av 

Riksantikvaren i brev av 24. oktober 2008 med vilkår om en arkeologisk undersøkelse 

av den omsøkte lokaliteten.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen i felt varte i to arbeidsuker og fant sted mellom 1. og 11. september 

2009. Utgravinga blei i sin helhet gjennomført av feltleder og rapportforfatter Gaute 

Reitan. Gravemaskinfører Jørgen Seter (ansatt i Mikalsen & Sønner, Onsøy) deltok to 

dager til maskinell opprensking i grøfta. Rune Borvik fra KHM målte inn de påviste 

kulturminnene ved hjelp av GIS-utstyr én dag.  

 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Det undersøkte området er ca 250 m langt og 4-8 m bredt. De her påviste og 

undersøkte kulturminnene ligger sørøst for tunet på Norderås gård, mellom ca 50 og 

180 m fra våningshuset på Norderås. Traseen med de påviste kulturminnene går 

parallelt med, og nord for, veien som tar av fra Kongeveien (fylkesvei 56) og leder inn 

til Norderås gård. Stedet ligger videre ca 1,5 km nord for UMB vest for Ås sentrum 

og ca 850 m nord for Ås kirke. Lokaliteten ligger på og like nedenfor toppen av et 

platå i dyrka mark. Nord for toppen flater terrenget ut til et oppdyrka platå. 

Landskapsrommet avgrenses i nordøst av en bjørkelund på en markert rygg i terrenget 

(hvor gravfeltet id11836 ligger) langs Kongeveien, og av blandingsskog i nord. Sør 

for vannlednings-/kabeltraseen og gårdsveien faller terrenget i skråning ned mot en 

vid, V-forma dalgang. Norderåsbekken renner i bunnen av denne dalen mot Åsmosan 
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i sørøst, sør for Østby-gårdene. På motsatt side av dalen stiger terrenget igjen opp mot 

Nordbyenga, og fortsetter over svakt kupert åkermark videre mot Ås kirke i sør.  

 

Fra utgravingsstedet er det godt utsyn mot øst og nabogårdene Østli og Østby, samt 

mot beitemarker og åkermark i sør, sørøst og mot Ås kirke i sør. 

 

Ås kommune er rikt på kulturminner, og det agrare kulturmiljøet i nærområdet rundt 

Norderås er ikke et unntak i så måte. Innenfor en radius av ca 700-800 m rundt den 

her undersøkte lokaliteten på Norderås fins flere gravfelt og enkeltliggende 

gravhauger med til sammen over 30 gravminner, konsentrert til Norderås- og Østby-

gårdene øst for kokegroplokaliteten nær tunet på Norderås: 

 
Askeladden

-id 

Avstand til undersøkt 

lokalitet på Norderås 

Hva Gård 

31552 Ca 750 m mot ØSØ Enkeltliggende gravhaug, ca 1 m høy, diam. 

13 m 

Østby vestre (56/1) 

41556 Ca 550 m mot SØ Gravfelt med tre rundhauger, diam. mellom 

11 og ca 20 m 

Østby vestre (56/1) 

79796 Ca 500 m mot Ø Gravfelt med tre rundhauger, diam. mellom 

7 og 15 m 

Østby østre (56/2) 

21686 Ca 500 m mot SØ Gravfelt med tre rundhauger, diam. 18-20 m, 

høyder inntil 2,5 m 

Østby vestre (56/1) 

11836 Ca 200 m mot NØ Gravfelt med ni hauger i bjørkelund ved 

Kongeveien, diam. mellom ca 5 og 17 m, 

høyder inntil 1,5 m 

Norderås (41/1) 

11837 Ca 550 m mot SSV To hauger på brink i terreng mellom Ås 

kirke og Norderåsbekken. Diameter 12-14 m 

Norderås (41/1) 

19940 Ca 700 m mot NNØ Fire gravrøyser, bl.a. med fotkjede, samt en 

rund steinsetting (også dette et gravminne) 

Norderås (41/1) 

79798 Ca 450 m mot N Gravfelt med tre rundhauger, en av disse 

med bautastein på toppen, diam. mellom 11 

og 13 m 

Norderås (41/1) 

21689 Ca 550 m mot NNV Enkeltliggende gravrøys, diam. ca 10 m Norderås (41/1) 

51265 Ca 550 m mot NNV Enkeltliggende gravrøys, diam. ca 22 m, 

høyde ca 2 m 

Norderås (41/1) 

51268 Ca 750 m mot NV Gravfelt med tre rundhauger, diam. mellom 

5 og 11 m 

Norderås (41/1) 

 

 

Kokegropene på Norderås skal med største sannsynlighet ses i relasjon til de mange 

gravminnene i nærområdet. Ingen av gravhaugene i tabellen er fagmessig undersøkt. 

Alderen på dem er derfor usikker, men det antas at de fleste er fra jernalderen, 

fortrinnsvis perioden romertid til vikingtid (ca Kr.f.-900 e.Kr.). Funnmiljøet omkring 

lokaliteten på Norderås må på bakgrunn av de mange gravminnene kunne betraktes 

som et relativt rikt gårdsmiljø. Også Ås kirke kan anses i samme lys, da det på samme 

sted skal ha stått ei kirke i middelalder. Kirkene i middelalderen blei nesten 

utelukkende bygd på det som kan kalles storgårder (se Reitan 2006 m/henv.). 

 

KHM har i løpet av de siste ca 15 åra gjennomført flere arkeologiske utgravinger 

omkring Ås sentrum. Blant funna fra disse kan nevnes kokegroper og graver fra eldre 

jernalder og vikingtid langs Rv 152 på Haug og Treider (Lønaas 2001: Gustafson 

2005b), bosettingsspor med bl.a. flere hus ved Korsegårdskrysset og 

Korsegårdsmåsan (Uleberg 1990) og bosettingsspor fra med hus på Moer-gårdene 

(Guttormsen 1998: Gustafson 2005a). 

Tab. 1: Oversikt over såkalte faste fornminner i nærområdet til Norderås. 
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Fig. 1: Kart over den undersøkte kokegroplokaliteten på Norderås, samt kjente, faste fornminner i nærområdet. 

Ill.: R. Borvik/KHM. 
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4. UTGRAVINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Under registreringa utført av Akershus fylkeskommune sommeren 2008 blei det 

påvist seks kokegroper, et mulig stolpehull, et lag tolka som mulig kulturlag og tre 

udefinerte nedgravinger (Johannessen 2008). 

 

Etter at maskinell flateavdekking ved arkeologiske undersøkelser blei tatt i bruk for 

alvor tidlig på 1990-tallet, har et stort antall gårdsbosettinger med spor etter langhus 

blitt avdekka i dyrka mark. Forhistoriske hus har i de aller fleste tilfeller blitt bygd 

ved hjelp av jordgravde stolper i form av takbærende grinder. Gjennom stolpehullas 

plasseringer i forhold til hverandre kan man tolke stolpehull som spor etter bygninger. 

I store deler av både bronsealder og jernalder har bygninger i all hovedsak vært 

treskipa med flere parvise stolpehull og yttervegger utenfor stolpepara. Hustomtene er 

i all hovedsak blitt til jernalder, men også gårder fra bronsealder og enkelte fra slutten 

av yngre steinalder og middelalder er blitt dokumentert de seinere åra. Et gårdstun 

består imidlertid av flere typer nedgravde strukturer, ikke bare spor etter vegger og 

takbærende konstruksjoner som direkte kan knyttes til selve husa: Til forhistorisk 

gårdsbosetting kan man også knytte bl.a. kokegroper og andre typer nedgravinger, 

 

Fig. 2: Utgravinga fant sted langs gårdsveien inn til tunet på Norderås, som synes i bakgrunnen. Norderåsbekken 

renner i bunnen av dalen nedenfor beitemarka til venstre i bildet. De undersøkte kokegropene antas å kunne knyttes 

til en mulig gårdsbosetting på flata innenfor ryggen t.h. på bildet. Noe slik gårdsbebyggelse er imidlertid ikke blitt 

påvist, og det blei ikke funnet sikre spor etter bygninger ved undersøkelsen. Bilde tatt mot nordøst. Foto: G. 

Reitan/KHM. 
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kulturlag/avfallshauger, ferdselsveier, samt fossile dyrkningsspor som rydningsrøyser 

og dyrkningslag under moderne pløyelag.  

 

I dagens forvaltningsarkeologi er det økt fokus på å belyse gården med dens ulike 

ressurser som økonomisk enhet. Kokegroper og andre former for nedgravinger kan – i 

alle fall i slike kulturmiljøer som på Norderås – tolkes inn i en gårdssammenheng, 

også uten at spor etter selve bygningene på gårdstunet påvises i det undersøkte 

området. 

 

Følgende problemstillinger var aktuelle for undersøkelsen på Norderås, jfr. KHMs 

prosjektplan for undersøkelsen, utarbeida av Ole Chr. Lønaas (datert 23. oktober 

2008): 

 

 Funksjonsbestemme de enkelte anlegga. 

 Ta ut daterbart organisk materiale (trekull) fra de ulike anlegga for 
14

C–

datering, og få rede på om de ulike strukturene er samtidige, eller om ulike 

aldre representerer ulike bruksfaser. Representerer i så fall de daterte anlegga 

kontinuerlig og langvarig bosetting og bruk av området, er de konsentrerte til 

en kort fase, eller uttrykker de bruk og gjenbruk i flere omganger? 

 Identifisere og definere eventuelle bygninger: Har det påviste antatte 

stolpehullet vært del av en bygning? 

 Er kokegropene like i konstruksjonsdetaljer? Kan eventuelle ulikheter 

representere ulike funksjoner, evt. også forskjellig alder? 

 Hvilke aktiviteter har funnet sted i tilknytning til kokegropene? Er det blitt 

deponert gjenstander eller annet i dem? 

 

4.2 UTGRAVINGSMETODE  OG UTGRAVINGAS FORLØP 

Den berørte traseen hadde stått åpen i et drøyt år mellom AFKs registrering og KHMs 

utgraving, og strukturene var ikke blitt tildekka med duk og jordmasser. Dette førte til 

at den åpne grøfta var betydelig gjengrodd (se Fig. 3 og 4). Det var umulig å gjenfinne 

de påviste strukturene uten å fjerne vegetasjonen først. For å renske opp, blei det brukt 

gravemaskin til å fjerne vegetasjonen og komme ned på undergrunnen. I tillegg blei 

den allerede åpna grøfta stedvis utvida noe. Dette fordi det under AFKs registrering 

bare blei åpna opp i kun ca 4 m bredde, mens tiltaket berører et område på opptil 8 m 

bredde, samt at enkelte av de av AFK påviste strukturene bare delvis var fullstendig 

blottlagt i grøfta. 

 

Avdekte strukturer blei fortløpende gitt S-nummer etter hvert som de blei renska fram. 

De ulike påviste strukturene blei framrenska manuelt med krafse, så dokumentert med 

tegning i målestokk samt foto. En av de større kokegropene (S-14) blei imidlertid 

snitta ved hjelp av gravemaskin. Etter avdekking og før utgraving, blei alle 

strukturene målt inn ved hjelp av GIS-utstyr. Deretter blei de gravd ut for hånd med 

spade, krafse og graveskje ved å fjerne en halvdel, for så å dokumentere tverrsnitta 

(profilene) i nedgravingene med tegning og foto. Bilder er lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf-nummer 34185. Mengde skjørbrent stein blei i tillegg målt opp i volum 

(liter). Trekullprøver for 
14

C-datering blei tatt ut fra profiler eller fra sikker kontekst 

underveis i gravinga av de ulike kokegropene. 
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4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Utgravinga fant sted på høsten under til dels vanskelige værforhold. Undergrunnen i 

området var delvis dominert av leire eller svært kompakt silt, men stedvis med mindre 

lommer av mer sanddominerte masser. Massene i de utgravde halvdelene i de ulike 

strukturene blei ikke sålda. På den måten har eventuelle gjenstander som kunne tenkes 

å være nedlagt i gropene ikke blitt oppdaga under utgraving. Det kjennes imidlertid 

flere tilfeller der både avfall, bein og gjenstander har blitt funnet i kokegroper, som 

kan bidra ytterligere med informasjon til spørsmål omkring både funksjon og alder (se 

bl.a. i Gustafson, Heibreen & Martens 2005). Det blei riktignok funnet to små, brente 

beinfragmenter på Norderås (fra kokegropene S-4 og S-10), men disse er ikke 

artsbestemt eller nærmere analysert på noe vis. 

 

Et annet kildekritisk problem representeres av tiltakets art og det undersøkte områdets 

størrelse. Selv om funn og strukturer som omtales i denne rapporten må antas å ha sitt 

utspring i et nærliggende gårdsanlegg (på flata nord for det undersøkte området?), kan 

likevel tolkninger som går i retning av noen gård, få en hypotetisk karakter. Noen 

konkrete spor etter bebyggelse (hus/bygninger) blei altså ikke gjort. 

 

Kun et utvalg av de dokumenterte kokegropene er radiologisk datert, og det foreligger 

heller ikke prøvemateriale fra alle kokegropene. Det tas her likevel utgangspunkt i at 
14

C-dateringene gir et representativt bilde av alderen på anlegga. Kokegropenes 

relasjon til de mange gravminnene i nærområdet er også usikker, siden disse ikke er 

undersøkt nærmere. 

 

Fig. 3: Gravemaskin var i bruk for stedvis å utvide undersøkelsesområdet til de omsøkte 8 m i bredden. Flere 

nye kokegroper blei påvist etter denne utvidelsen. Bilde tatt mot nordøst, med tunet på Norderås under trærne i 

bakgrunnen. Foto: G. Reitan/KHM.  
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Fig. 4: Undersøkelsesområdet hadde stått åpent ett år etter AFKs registrering, feltet var derfor gjengrodd.  Øverst 

mot sørøst med Østby-gårdene i bakgrunnen, nederst mot sør med Ås kirke i bakgrunnen, samt gravene id11837 

under trærne på brinken lengst t.h. på bildet. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.4 UTGRAVINGA 

4.4.1 FUNNMATERIALE 

Materialet er katalogisert i KHMs gjenstandsdatabase under C57313/1-9. Følgende 

funn og prøvemateriale foreligger fra undersøkelsen på Norderås: 

 

C-nr. Funnsted Type Beskrivelse Analyser 

C57313/1 S-4 Kokegrop Ett fragment brent bein - 

C57313/2 S-10 Kokegrop Ett fragment brent bein - 

C57313/3 S-14 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/4 S-1 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/5 S-4 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/6 S-10 Kokegrop? Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/7 S-8 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/8 S-3 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

C57313/9 S-9 Kokegrop Kullprøve Vedartsbestemt 

 

 

 

Se også om naturvitenskapelige prøver og analyser under 4.4.3 nedenfor. 

Tab. 2: Funn- og prøvemateriale fra utgravinga på Norderås. 

 

Fig. 5: Nedbør gjorde tidvis utgravingsforholda vanskelige på den tunge, leirholdige undergrunnen på Norderås. 

Mot sør. Foto: G. Reitan/KHM. 
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4.4.2 STRUKTURER 

Følgende nedgravinger (strukturer) blei funnet og dokumentert under KHMs 

utgraving på Norderås. Legg merke til at S-numrene ikke samsvarer med AFKs 

nummerering av strukturer påvist ved registreringa: 

 
S-nr. AFKs  

id-nr. 

Definisjon Form Mål i plan Største dybde Form, bunn Sidekanter Mengde stein, 

utgravd halvdel 

1 F4 Kokegrop Oval 110x80 cm 12 cm Flat Skrå Ca 10 l 

2 F3 Kokegrop Oval 80x70 cm 12-15 cm Flat Skrå Ca 5 l 

3 - Kokegrop Rektangulær 180x145 

cm 

28-30 cm Flat Skrå Ca 50-60 l 

4 - Kokegrop Oval/rektangulær 200x140 
cm 

20-25 cm Flat Rett/skrå Ca 25-30 l 

5 F5 Grop, ukjent 

funksjon 
Rund Diam 90 cm 25 cm Bua Skrå - 

6 F7 Grop, ukjent 
funksjon 

Oval 100x85 cm 10-12 cm Flat Skrå? - 

7 - Grop, ukjent 

funksjon 
Oval 100x75 cm 8-12 cm Flat Skrå? - 

8 - Kokegrop Oval 130x95 cm 8-10 cm Flat Skrå(?) Ca 12 l 

9 F6 Kokegrop Rektangulær? 
(usikkert, skjæres 

av S-10) 

110x70 cm? 10 cm Flat? Rette Ca 15 l 

10 F6 Mulig 
kokegrop 

Oval 
(skjærer S-9) 

280x170 
cm 

34 cm Bua Skrå Ca 70 l 

14 F2 Kokegrop Rund Diam 180 

cm 

26 cm Flat(?) Skrå Ca 40-50 l 

15 F1 Kokegrop Rundoval 110x120 
cm 

- - - - 

 

 

 

Som det framkommer i tabellen ovenfor, er det påvist totalt åtte sikre kokegroper, en 

usikker kokegrop og tre groper med ukjente funksjoner. To av de sistnevnte blei også 

påvist under AFKs registrering, og kalt mulige stolpehull. S-11, S-12 og S-13 blei alle 

avskrevet, da disse er tolka som steinopptrekk. Disse S-numrene er derfor trukket ut 

av tabellen, men benevnelsene på strukturene med høyere S-nummer er likevel 

beholdt med sine opprinnelige benevnelser.  

 

Når det gjelder gropene med ukjente funksjoner, kan det ikke helt utelukkes at de har 

vært fundamenter for stolper eller staur eller lignende. Det var enkelte mindre steiner i 

alle tre. Imidlertid er variasjonen de tre gropene seg imellom stor når det gjelder form 

og dybde i profil. Fyllmassene i dem var løse og lite kompakte; mindre kompakte enn 

man kunne forvente av for eksempel stolpehull av om lag samme alder som de sikre 

kokegropene. I tillegg blei de påvist i kraftig hellende terreng, samt uten å danne 

(deler av) noe system. Det må derfor holdes som lite sannsynlig at de kan være spor 

etter stolper som har inngått i noen form for bygning. På bakgrunn av bl.a. 

fyllmassenes løse konsistens er det derfor mer sannsynlig at de tre gropene er av langt 

yngre alder, men det kan ikke utelukkes at det har stått staur eller mindre stolper i 

dem, i så fall muligens staur som deler av et gjerde eller lignende.  

 

Det blei ikke prioritert å ta ut prøver fra de tre gropene, da de er tolka som strukturer 

som ikke kan knyttes til kokegropene, verken funksjonelt eller kronologisk. 

 

Også blant de åtte sikre kokegropene var det stor variasjon med hensyn til både form, 

størrelse, dybde, samt mengde stein og kull mot bunnen. De fleste av dem kan 

Tab. 3: Tabell som framstiller de påviste og dokumenterte strukturene. Kokegrop S-15 blei ikke gravd ut. 
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karakteriseres som relativt store, med tverrmål på omkring 2 m eller mer. Størst var S-

10 og S-4. Andre var mindre med diameter på bare omkring en snau meter, for 

eksempel S-2. Kokegropene var enten runde, rundovale, ovale eller rektangulære med 

avrunda hjørner. Mengde skjørbrente steiner i utgravde halvdeler varierte betydelig, 

det samme gjorde dybdene. Eksempelvis var det bare ca 5 l skjørbrente steiner i den 

relativt lille og 10-12 cm grunne S-2, mens det var alt fra ca 30 til ca 70 l skjørbrente 

steiner i kokegroper som var dypere enn ca 25 cm. Disse trekka kan trolig forklares på 

bakgrunn av ulike bevaringsgrader, der det kan antas at de grunneste kokegropene 

med minst stein er mer skada av sekundære mekaniske prosesser, så som pløying og 

annet, slik at større deler av gropene er blitt pløyd vekk, og bare bunnen var tilbake. 

 

Med unntak av den store gropa S-10 lengst nordvest på feltet, hadde alle kokegropene 

en tilnærma flat bunn. Se mer om S-10 nedenfor. 

 

 

Fig. 6: Kokegrop S-14 før (t.v.) og etter 

opprensking (nedenfor). Mot hhv. øst og 

nord. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 7: Påviste og undersøkte strukturer. Ill.: R. Borvik/KHM. 
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Fig. 8: Kokegrop S-3 sett mot sør. I likhet med flere av de andre, var denne noe utydelig på overflata. 

Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 9: S-3 delvis flategravd, der fyllmassene i den ene halvdelen er blitt fjerna ned til laget av 

skjørbrente steiner. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 10: Den samme kokegropa S-3 i profil som tydelig viser det kraftige kullaget i bunnen. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 11: S-1 var, sammen med den nærliggende S-2, den minste kokegropa på feltet. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 12: S-4 nærmest, S-3 bak. Her var undergrunnen mer grusholdig enn ellers på feltet. Gårdstunet på 

Norderås skimtes bak trærne i bakgrunnen. Mot nordøst. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 13: Kokegrop S-4 i profil. Denne inneholdt mindre kull i bunnen enn for eksempel S-3, men det kompakte 

laget av skjørbrente steiner var tydelig. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 14: Dokumentasjon av S-9 og S-10, som tydelig viser at S-9 er forstyrra av den seinere, store gropa  

S-10 med datering til 1000-1100-tallet.  Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 15: Plantegninger av utvalgte kokegroper på Norderås. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 16: Profildokumentasjon av kokegroper med uttak av kullprøver. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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4.4.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER, ANALYSER OG DATERINGER 

Kullpr.nr. Strukturnr. C-nr. Vedart(-er) 14C-alder BP/kalibr. alder (1σ) Vekt  Lab.ref.nr. 

1  S-14 kokegrop C57313/3 2 bjørk, 38 selje, vier/osp 2225 ± 30/370-200 f.Kr.  

(datert: Bjørk, selje, vier/osp) 

4,5g TRa-628 

2  S-1 kokegrop C57313/4 Alle bjørk (40 biter) 2170 ± 30/335-170 f.Kr.  5,5g TRa-627 

4  S-8 kokegrop C57313/7 Alle bjørk (40 biter) - 4,5g - 

5  S-4 kokegrop C57313/5 Alle furu (40 biter) 1920 ± 30/70-125 e.Kr.  5,4g TRa-629 

7 S-3 kokegrop C57313/8 Alle eik (40 biter) - 28,7g - 

8 S-9 kokegrop C57313/9 Alle eik (40 biter) - 10,5g - 

10  S-10 kokegrop? C57313/6 28 hassel, 2 selje, 
vier/osp 

970 ± 30/1020-1155 e.Kr.  
(Datert: Hassel, selje, vier/osp) 

2,3g TRa-630 

 

 

Vedartsbestemmelser foreligger fra alle de sju innsamla trekullprøvene fra Norderås. 

Analysene viser at ulike tresorter er blitt brukt i veden i kokegropene. I to kokegroper 

besto all ved av bjørk, i to andre var alt trekull av eik, i én var all ved av furu, mens i 

de to siste besto veden av ei blanding av ulike løvtrær, nemlig bjørk, selje, vier/osp og 

hassel.  

 

Med et såpass lite utvalg av kokegroper har man et lite statistisk grunnlag å dømme ut 

fra, men det er ikke noe som tyder på at kokegropenes form, størrelse eller dybde har 

vært utslagsgivende for valg av tresort brukt til ved i dem. Eksempelvis ligger 

kokegropene S-1, S-2, S-3 og S-4 tett innenfor et bare ca 10x5 m stort område sentralt 

på feltet. Det er store likhetstrekk mellom de relativt små, ovale kokegropene S-1 og 

S-2, og mellom de betydelig større S-3 og S-4 som begge er ca 2x1,4 m og ovale til 

rektangulære med avrunda hjørner. I S-3 var det utelukkende eikeved i kullaget i 

bunnen, i S-4 var det utelukkende furuved, mens S-1 inneholdt bare forkulla 

bjørkeved. 

 

Tydeligvis har ikke valget av treverk til brenninga i kokegropene samlet sett vært 

begrensa til ett eller få treslag. Trolig gir de ulike tresortene i trekullet fra 

kokegropene et bilde av vegetasjonen i nærområdet rundt Norderås den gang 

kokegropene blei gravd og brukt i eldre jernalder, og de tilgjengelige treslaga er blitt 

brukt om hverandre. Variasjonen viser altså til en blandingsskog med innslag av ulike 

løvtrær med eik, bjørk, hassel, selje og vier/osp, samt et (noe mindre?) innslag av 

furu.  

4.5 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

Antallet påviste og undersøkte strukturer på Norderås var om lag som antatt i 

undersøkelsens prosjektbeskrivelse. Kokegropene er sannsynligvis en liten del av et 

antatt større kokegropfelt. Det blei antatt at det i undersøkelsesområdet ville kunne 

påvises stolpehull som kan ha inngått i bygninger, men noen slike blei ikke funnet. 

 
14

C-dateringene fra kokegropene på Norderås føyer seg inn i det allerede kjente 

mønsteret, med tyngdepunkt i eldre jernalder: To (S-1 og S-14) har gitt resultater til 

førromersk jernalder (hhv. 335-170 og 370-200 f.Kr.), mens en (S-4) er datert til eldre 

romertid (70-125 e.Kr.). Blant disse tre er variasjonen i størrelse betydelig. Det er ca 

80 m avstand mellom de to samtidige S-1 og S-14, men det er nærliggende å se for 

seg alle kokegropene som deler av ett og samme kokegropfelt. I felt blei det antatt at 

alle kokegropene var om lag samtidige, men dateringene viser bruk av kokegroper på 

stedet over en periode på minst 300 år, fra om lag midt i førromersk jernalder og inn i 

romertid. 

Tab. 4: Analyser og dateringer fra ulike kokegroper på Norderås. 
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Kokegroper er en svært vanlig, men variert, fornminnetype. Felles for store og små 

kokegroper, er at de skal ha et kullag i bunnen under et mer eller mindre 

sammenhengende lag av tydelig varmepåvirka (skjørbrent) stein, samt ofte kullblanda 

fyllmasser i de høyere delene av gropa. Det er stratigrafiske forhold som gjør det 

mulig å skille kokegroper fra for eksempel ildsteder og lignende. 

 

Kokegroper opptrer både enkeltvis og i større og mindre ansamlinger, og både i 

innmark og i utmark. Ansamlinger av kokegroper kalles kokegropfelt. Kokegroper er 

en vanlig forekommende type fornminne, og mange kokegroper er blitt undersøkt og 

dokumentert de seinere åra. Likevel er det usikkerheter og ubesvarte spørsmål knytta 

til både deres funksjon og til hvilke aktiviteter som kan ha foregått i tilknytning til 

gravinga og bruken av dem. Den vanligste oppfatninga er at kokegroper skal knyttes 

til matlaging, men også andre funksjoner er blitt foreslått, særlig for spesielt store 

kokegroper (se Gustafson, Heibreen & Martens 2005, jfr. Gustafson 1999, 2005:125-

129). Enkelte kokegroper er datert til både steinalder, bronsealder og til yngre 

jernalder. Kokegroper flest dateres imidlertid til eldre jernalder, fortrinnsvis romertid 

og folkevandringstid (ca Kr.f.-500 e.Kr.), mens ved overgangen til yngre jernalder 

(merovingertid og vikingtid) ser skikken med å grave kokegroper ut til å ha gått ut av 

bruk. 

 

Større ansamlinger av kokegroper opptrer ofte i det man kan kalle rike kulturmiljøer, 

der både gravhauger/-røyser og gravfelt, store gårder, samt kirkesteder fra middelalder 

gjerne finnes i nærområdet (se bl.a. Gustafson, Heibreen & Martens 2005; Gustafson 

2005; Stene 2005; Reitan 2005, 2006 m/henv.). Det er nettopp et slikt kulturmiljø man 

har ved Norderås, med både kirkested med tradisjoner tilbake til middelalder, gårder 

med sannsynlig bebyggelseshistorie tilbake til eldre jernalder, samt et større antall 

gravrøyser og -hauger fra forhistorisk tid.  

 

Om man aksepterer tolkninga av kokegroper som en form for jordgravde ovner for 

utendørs matlaging som den riktige i de fleste tilfeller, er det likevel lite som tyder på 

at kokegroper er arkeologiske spor etter hverdagslig matlaging. Til det kan det hevdes 

at de er for få og for arbeidskrevende. I lys av at kokegroper ofte opptrer i visse typer 

kulturmiljøer, har flere forskere foreslått at bruken av kokegroper kan settes i 

forbindelse med utøvelse av religiøse skikker, og kanskje har også viktige 

sosiopolitiske beslutninger blitt tatt på arenaene som kokegropfelta har utgjort (Gjerpe 

2001). Nye eller endra sosiale strukturer og endringer i religionsutøvelsen trekkes ofte 

fram som det sosiopolitiske/sosioreligiøse bakteppet når kokegroper i stor grad ser ut 

til å ha gått ut av bruk ved overgangen til yngre jernalder. 

 

Funn av brente beinfragmenter i to av kokegropene på Norderås kan styrke antakelsen 

om at de her undersøkte kokegropene har vært i bruk til matlaging. Dette 

kokegropefeltet kan i sin tur trolig settes i sammenheng med en ikke påvist 

gårdsbebyggelse i nærheten. Det kan antas at den eller de gårdsbosetninga/-ene som 

anes i bakgrunnen, kan ligge i dyrka mark på sletta umiddelbart nord og øst for de her 

påviste kokegropene, øst for dagens tun på Norderås. Selv om de mange gravminnene 

i nærheten til VA-traséen ved Norderås ikke er fagmessig undersøkt, og det dermed 

heller ikke foreligger gjenstandsfunn eller dateringer fra dem, er det sannsynlig at 

også flere av gravene har sitt utspring i det samme gårdsmiljøet som kokegropene. 
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Gropa S-10 skiller seg noe fra de andre. Den var usedvanlig stor, hadde bua bunn 

(ulikt de sikre kokegropene) og inneholdt mye stein, men relativt lite trekull. De 

stratigrafiske forholda var her noe atypiske for kokegroper. Dateringa fra denne til 

overgangen sein vikingtid-tidligmiddelalder antyder at denne ikke skal tolkes som en 

klassisk kokegrop. Det er påfallende at den yngste strukturen blei påvist nær dagens 

tun på Norderås. Det er ikke utenkelig at tunet på gården har ligget om lag på samme 

sted som dagens tun den gang S-10 var i bruk. Funn av ett beinfragment gjør 

imidlertid at tolkning av S-10 som en sein kokegrop ikke kan utelukkes, men det kan 

også være at beinfragmentet stammer fra ei mulig eldre kokegrop (S-9) som S-10 

siden er skåret ned i. 

 

Vedartsbestemmelsene fra trekullprøvene fra de undersøkte kokegropene viser til et 

miljø med variert skogsvegetasjon, med blandingsskog av både eik, furu, bjørk og 

annen løvskog i nærheten til kokegropfeltet.   

 

5. KONKLUSJON 

I forbindelse med graving av grøfter for nedlegging av ny VA-ledning i en trasé fra 

Ås kirkegård II til bruksbygningen på gården Norderås (41/1) i Ås kommune blei det i 

løpet av to uker i september 2009 gjennomført utgraving og dokumentasjon av 

automatisk freda kulturminner i det berørte området. Totalt blei et område på ca 250 

m lengde og inntil 8 m bredde undersøkt.  

 

Åtte sikre kokegroper blei undersøkt, i tillegg til tre groper med ukjent funksjon, samt 

ei stor grop med ukjent funksjon. Ingen groper kunne tolkes som sikre spor etter 

stolper som har inngått blant fundamentene i en bygning. Den store gropa er fra 

overgangen vikingtid-middelalder, og kan trolig ses i sammenheng med et sannsynlig 

– men ikke påvist – samtidig gårdstun på om lag samme sted som dagens tun på 

Norderås. Kokegropene var av ulike størrelser og former; alt fra ovale med tverrmål 

på under 1 m til ovale og rektangulære med avrunda hjørner med mål i plan på inntil 

2,8x1,7 m. Også dybde, tykkelse på kullaget i bunnen, samt mengde skjørbrent stein i 

fyllmassene varierte betydelig. Alle de sikre kokegropene hadde flat bunn. Funn av 

brente beinfragmenter tyder på at kokegropene har vært brukt til matlaging, men 

beinfragmentene er ikke nærmere undersøkt. Det blei ikke gjort øvrige gjenstandsfunn 

i kokegropene. Radiologiske dateringer viser at kokegropene var i bruk i perioden 

førromersk jernalder-eldre romertid, ca 300 f.Kr. til ca 100 e.Kr. Trekullprøver fra sju 

av gropene er blitt vedartsbestemt, og trekullet viser til en variert skogsvegetasjon i 

nærområdet, med innslag av både eik, furu, bjørk og andre løvtrær som hassel, selje 

og vier/osp. 

 

Det undersøkte området er langt og smalt. Det er derfor sannsynlig at de åtte sikre 

kokegropene utgjør en del av et større kokegropfelt. Kokegropene kan trolig ses i 

relasjon til de mange gravminnene (røyser og hauger, både enkeltliggende og i felt) i 

området rundt den undersøkte lokaliteten, selv om ingen av gravene er fagmessig 

undersøkt. Både kokegroper og graver kan tenkes å ha sitt utspring i en ikke påvist 

gårdsbosetting. Spor etter dette antas å ligge på flata øst for Norderås gård, ovenfor 

hellinga der kokegropene blei funnet.  
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7. VEDLEGG 

7.1 TEGNINGER 

1. S-1, S-2, S-3 kokegroper plan, S-6 nedgravning ukjent funksjon, alle plan 

2. S-4 og S-8, kokegroper, plan. 

3. S-9 og S-10 kokegroper, plan, S-5 nedgravning ukjent funksjon, profil. 

4. S-1 og S-14 kokegroper profil. 

5. S-2, S-3 og S-4 kokegroper profil. 

6. S-8 kokegrop plan og profil. 

7. S-9 og S-10 kokegroper profil. 

 

 

7.2 FOTOLISTE 

Bildenr. Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34185_01 Deler av feltet med tunet på Norderås i bakgrunnen. V 

Cf34185_02 Gjengrodd felt. N 

Cf34185_03 Gjengrodd felt. Ås kirke skimtes i bakgrunnen. S 

Cf34185_04 Gjengrodd felt. Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_05 Gjengrodd felt, Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_06 Gjengrodd felt, Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_07 Gjengrodd felt, Østby i bakgrunnen. ØSØ 

Cf34185_08 Landskapsbilde, Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_09 Gjengrodd felt.Tunet på Norderås i bakgrunnen under trærne. VNV 

Cf34185_10 Gjengrodd felt. VNV 

Cf34185_11 Gjengrodd felt. VNV 

Cf34185_12 Gårdsveien til tunet på Norderås. Feltet ligger t.h. langs denne. VNV 

Cf34185_13 Oversikt. Gårdsvei mot tunet. Felt t.h. for veien. VNV 

Cf34185_14 Beitemark og Ås kirke S for feltet. S 

Cf34185_15 Utsyn mot beitemark S for feltet. S 

Cf34185_16 Kokegrop S-1 plan. NV 

Cf34185_17 Kokegrop S-1 plan. NV 

Cf34185_18 Arbeidsbilde. NV 

Cf34185_19 Arbeidsbilde. Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_20 Arbeidsbilde. S 

Cf34185_21 Kokegrop S-2 plan. NV 

Cf34185_22 Kokegrop S-2 plan. V 

Cf34185_23 Kokegrop S-2 nærmest, S-1 bak. NV 

Cf34185_24 Utsyn mot feltet fra S. NNV 

Cf34185_33 Kokegrop S-8 plan. S 

Cf34185_34 Kokegrop S-8 plan. N 

Cf34185_35 Regn og fuktige, leirholdige masser på feltet. S 

Cf34185_36 Kokegropene S-9 og S-10 plan. NV 

Cf34185_37 S-9 og S-10. Sistnevnte er skåret ned i førstnevnte. NV 

Cf34185_38 Detalj som viser S-9s relasjon til S-10. Sistnevnte er sekundær. V 

Cf34185_39 Detalj S-9 og S-10. V 

Cf34185_40 Detalj S-9 og S-10, samt S-12 og -13. De to siste er avskrevet. V 

Cf34185_41 Kokegrop S-14 plan før opprensking. SØ 

Cf34185_42 S-14 etter opprensking. SV 

Cf34185_43 Kokegrop S-14. V 

Cf34185_44 Kokegrop S-14 plan. SV 

Cf34185_45 Profil, kokegrop S-14. SSV 

Cf34185_46 Leire og vann i feltet. Ås kirke i bakgrunnen. S 

Cf34185_47 S-6 grop ukjent funksjon profil. S 
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Cf34185_48 Arbeidsbilde GIS. S 

Cf34185_49 S-7 grop ukjent funksjon. N 

Cf34185_50 S-5 grop ukjent funksjon. N 

Cf34185_51 Kokegrop S-1 profil. NNV 

Cf34185_52 Kokegrop S-2 profil. NV 

Cf34185_53 S-7 grop ukjent funksjon profil. N 

Cf34185_54 S-6 grop ukjent funksjon profil. S 

Cf34185_55 S-5 grop ukjent funksjon profil. N 

Cf34185_56 Kokegrop S-8 profil. NV 

Cf34185_57 Stein fra utgravd halvdel av kokegrop S-4. - 

Cf34185_58 Kokegrop S-3 delvis flategravd. NNØ 

Cf34185_59 S-3 flategravd. Ø 

Cf34185_60 S-3 flategravd. Bak: S-4. Østby i bakgrunnen. Ø 

Cf34185_61 S-3 flategravd. N 

Cf34185_62 S-3 flategravd. V 

Cf34185_63 S-3 flategravd. S 

Cf34185_64 Kokegrop S-3 profil. N 

Cf34185_65 S-3 profil. N 

Cf34185_66 Kokegrop S-3 profildetalj. N 

Cf34185_67 S-3 profil, mengde stein fra utgravd halvdel. NV 

Cf34185_68 S-3 profil, mengde stein i utgravd halvdel. N 

Cf34185_69 Kokegrop S-4 profil. N 

Cf34185_70 S-4 profil. NØ 

Cf34185_71 Kokegroper S-1 til S-4 profil. NV 

Cf34185_72 Kokegroper S-4 nærmest, S-3 bak, profil. NV 

Cf34185_73 Kokegroper S-9 og S-10 profil. S 

Cf34185_74 S-9 og s-10 profil. SV 

Cf34185_75 S-9 og S-10 profil. SV 

Cf34185_76 S-9 og S-10 profil. SV 
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7.3 TILVEKSTTEKST  

C57313/1-9  

Boplassfunn fra førromersk jernalder/eldre romertid/tidligmiddelalder fra 

NORDERÅS VA-TRASÉ av NORDERÅS (41/1), ÅS K., AKERSHUS.  

I forbindelse med graving av grøfter for nedleggelse av ny VA-ledning fra Ås kirkegård II 

til Norderås, registrerte Akershus fylkeskommune området ved sjakting i 2008. Det ble 

funnet seks kokegroper, et mulig stolpehull, et lag tolka som mulig kulturlag og tre 

udefinerte nedgravinger (Johannesen 2008). Kulturhistorisk museum gjennomførte en 

arkeologisk utgraving av kulturminnene i september 2009 (Reitan 2010). Totalt åtte sikre 

kokegroper og fire groper med ukjente funksjoner blei undersøkt og dokumentert. 

Sjaktene hadde stått åpne siden registreringa og strukturene var gjengrodd. Totalt blei et 

område på ca 250 m lengde og inntil 8 m bredde undersøkt. Radiologiske dateringer viser 

at kokegropene var i bruk i perioden førromersk jernalder-eldre romertid, ca 300 f.Kr. til 

ca 100 e.Kr., en større grop S-10 er datert til vikingtid-middelalder. Prøver er 

vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved NTNU (DF-4308) (i Reitan 2010).  

   

1) Brente bein. Vekt: 1,4 g. Stm: 1,9 cm. Strukturnr: S-4 Kokegrop.  

2) Brente bein. Vekt: 0,6 g. Stm: 1,3 cm. Strukturnr: S-10 Kokegrop.  

   

Kullprøver fra kokegroper  

3) Fra S-14. Vekt: 4,5 g. Av 40 bestemte biter var 2 av bjørk og 38 av selje, vier/osp. 

Prøven er radiologisk datert til 2225±30 BP, 370-200 calBC (TRa-628). Hele prøven 

forbrukt ved datering. Ikke vedartsbestemt materiale forkasta. 

4) Fra S-1. Vekt: 5,5 g. Alle de 40 bestemte bitene var av bjørk. Prøven er radiologisk 

datert til 2170±30 BP, 335-170 calBC (TRa-627). Hele prøven forbrukt ved datering. Ikke 

vedartsbestemt materiale forkasta. 

5) Fra S-4. Vekt: 5,4 g. Alle de 40 bestemte bitene var av furu. Prøven er radiologisk 

datert til 1920±30 BP, 70-125 calAD (TRa-629). Hele prøven forbrukt ved datering. Ikke 

vedartsbestemt materiale forkasta. 

6) Fra S-10. Vekt: 2,3 g. Av 30 bestemte biter var av 28 av hassel, 2 av selje, vier/osp. 

Prøven er radiologisk datert til 970±30 BP, 1020-1155 calAD (TRa-630). Hele prøven 

forbrukt ved datering. Ikke vedartsbestemt materiale forkasta. 

7) Fra S-8. Vekt: 4,5 g. Alle de 40 bestemte bitene var av bjørk. Ikke datert. 

8) Fra S-3. Vekt: 28,7 g. Alle de 40 bestemte bitene var av eik. Ikke datert. 

9) Fra S-9. Vekt: 10,5 g. Alle de 40 bestemte bitene var av eik. Ikke datert.  

 

Orienteringsoppgave:  Utgravningsområdet ligger sørøst for tunet på Norderås gård, 

mellom ca 50 og 180 m fra våningshuset på Norderås. Traseen med de påviste 

kulturminnene går parallelt med, og nord for, veien som tar av fra Kongeveien (fylkesvei 

56) og leder inn til Norderås gård. Stedet ligger ca 1,5 km nord for UMB vest for Ås 

sentrum og ca 850 m nord for Ås kirke.  

Kartreferanse:  M711/N50, Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 1, N:  196370, Ø: 

 265758.  

LokalitetsID:  117067  

Litteratur:    
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Gaute Reitan, 2010, Rapport fra arkeologisk utgraving. Bosetningsspor (kokegroper) fra 
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7.4 ANALYSER 
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